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Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 09 Ιανουαρίου 2014
Θέµα: Πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI µοντέλων Tucson JM, ix35,
Coupe GK και i30, για προληπτικό έλεγχο ηλεκτρικής βαλβίδας φρένων και
αντικατάσταση αν χρειάζεται

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π.
& Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα
ανάκλησης αυτοκινήτων HYUNDAI µοντέλων Tucson JM, ix35, Coupe GK & i30.
Η ανάκληση αφορά συνολικά 9592 οχήµατα:
• (441) οχήµατα TUCSON-JM, παραγωγής από 1ης Μαρτίου 2006 έως και 19ης Οκτωβρίου 2006
(εύρος πλαισίων από KMHJN81VP6U415752 έως και KMHJN81BP7U564966) & παραγωγής από
1ης Μαρτίου 2009 έως και 30ης Σεπτεµβρίου 2009 (εύρος πλαισίων από KMHJN81BP9U093247
έως KMHJN81VNAU175661)
• (175) οχήµατα ix-35, παραγωγής από 8ης Ιανουαρίου 2010 έως και 30ης Σεπτεµβρίου 2011 µε
εύρος πλαισίων από U5YZU81VDBL000141 έως TMAJT81VACJ229054.
• (8711) οχήµατα i30 Fd & FDe, παραγωγής από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως και 15ης Αυγούστου
2011
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• (265) οχήµατα Coupe GK, παραγωγής από 1ης Οκτωβρίου 2005 έως και 30ης Σεπτεµβρίου
2008 µε εύρος πλαισίων από KMHHN61DR6U199286 έως KMHH61DP8U297029.
Στα επηρεαζόµενα οχήµατα ενδέχεται να εµφανιστεί βλάβη σε επαφή που βρίσκεται στην
βαλβίδα φρένων. Η συγκεκριµένη βαλβίδα ενεργοποιεί τα φώτα φρένων όταν πιέζεται το πεντάλ
φρένου. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της βαλβίδας λόγω κακής επαφής, είναι πιθανόν όταν
πιέζεται το πεντάλ φρένου είτε να µην ανάψουν τα φώτα φρένων είτε να παραµείνουν
αναµµένα αφού αφεθεί και πάλι το πεντάλ φρένου.
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συγκεκριµένης δυσλειτουργίας να έχουµε και τα παρακάτω:
1. Σε αυτοκίνητα µε αυτόµατο κιβώτιο να µην αποσυµπλέκεται ο επιλογέας από την θέση «P»
(parking).
2. Σε αυτοκίνητα µε ηλεκτρονικό σύστηµα σταθεροποίησης (ESC) αυτό να τίθεται εκτός
λειτουργίας.
Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το
συγκεκριµένο θέµα.
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εγγράφως µέσω προσωπικής επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων
Επισκευαστών αυτοκινήτων HYUNDAI σε όλη την Ελλάδα, για προληπτικό έλεγχο και
αντικατάσταση της βαλβίδας εάν χρειάζεται, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά είτε µε την εταιρεία HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.
στο τηλέφωνο 210 5507220 (κα. Κυριαζή Βασιλική), είτε µε τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή
Hyundai της περιοχής τους.

